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Deze fietstocht doorkruist het buitengebied van Ommen. Met havezaten, 

rivieren, bossen, kampenlandschap, een flinke berg en zelfs een ontmoeting 

met een schaapskudde. Zelfs voor mensen uit de buurt valt nog wat te 

ontdekken op deze route in het dal van Regge en Vecht.

TEKST EN FOTO’S MAX DE KRIJGER
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D
e fietsen staan klaar. Met een 

opgeladen accu kunnen we ze 

ophalen bij natuurcamping  

De Lemeler Esch. Dat extra duwtje in 

de rug is handig tijdens het laatste stuk 

van de route. Met een koffie to go in de 

hand kijken we hoe de fiets werkt.  

Dat blijkt een fluitje van een cent.  

Na een laatste slok is het tijd om te ver-

trekken. Eerst een stukje langs de pro-

vinciale weg en dan steken we over. 

Een start met grandeur
Een jonge beukenlaan met vier rijen 

bomen ligt voor ons. Het oude landgoed 

Archem wordt weer in ere hersteld 

door de eigenaar, jonkheer Van der 

Wyck. En zo’n statige laan hoort daar 

natuurlijk ook bij. Het geeft grandeur 

aan de start van de fietstocht. De have-

zate is niet bereikbaar voor pottenkij-

kers, maar op deze winterse dag is hij 

te zien dwars door de kale takken.  

Het huis dateert uit de achttiende eeuw, 

maar honderd jaar geleden is er flink 

aan verbouwd. Na deze eerste stop gaan 

we weer op de pedalen en gebeurt er 

iets bijzonders bij Ineke.

54



’t Witte Huussie
Ellen en Ineke zijn geboren in gemeente Ommen en we-

ten dus wat hun geboortegrond te bieden heeft. Toch kent 

het gebied nog steeds verborgen plekken. Pareltjes die 

zelfs de lokale bevolking niet kent. Dat blijkt wanneer we 

verder fietsen over landgoed Archem in de richting van 

het riviertje de Regge. Een bordje met daarop ‘Rustpunt’ 

valt Ineke op. Ze kent deze laan met oude eiken niet.  

Je wordt er uitgenodigd een tussenstop te maken bij  

’t Witte Huussie. Het is een sfeervol huisje, gebouwd van 

robuust eikenhout, waar je jezelf  kan voorzien van koffie, 

thee, fris en allerlei versnaperingen. De verschuldigde 

euromunten kun je achterlaten bij deze stop met zelfbe-

diening. Het vertrouwen in de medemens bestaat gewoon 

nog. Niet alleen het landschap, maar ook het leven is hier 

teruggebracht naar de tijd van Ot en Sien.

De Regge
We fietsen verder over het verharde fietspad langs het 

brede zandpad. Op de brug over de Regge stoppen we.  

We gaan even terug in de tijd. De Regge was eeuwenlang 

een snelweg met oneindig veel bochten. Er was veel han-

del op deze rivier met de bekende zompen. Deze voeren 

vanuit Twente naar rivier de Vecht en van daaruit verder 

richting Zwolle en de Zuiderzee. De vracht bestond uit 

fruit, textiel en eieren. En dat varen met een geladen 

zomp was afzien. Het water in de rivier was beperkt in de 

zomermaanden. Bij laag water maakten de schippers 

daarom regelmatig een dammetje in de rivier. Na het 

doorprikken van het kleine dijkje, gleed de zomp weer 

een stukje verder stroomafwaarts. 
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Winterse weerspiegeling
Eind negentiende eeuw werd het 

riviertje gekanaliseerd, waardoor 

het een saaie lange streep in het 

landschap werd. Maar gelukkig 

werd begin deze eeuw de schop 

weer in de grond gezet en is de 

oude loop van de Regge hersteld. 

Nu spot je er ijsvogels, oeverzwa-

luwen, weidebeekjuffers en oever-

lopers. Ook een visotter en zee-

arend weten de rivier te vinden. 

Het water weerspiegelt het win-

terse landschap in vele grijstin-

ten. Ellen en Ineke hebben hier 

weleens vaker gestaan, maar het 

verveelt nooit. 

Huiskamer van het Vechtdal
We leggen een stuk verharde weg af, waar 

soms een boer op de trekker zijn akker op-

zoekt. Na een paar kilometer buigt de route 

af  naar de huiskamer van het Vechtdal:  

het Eerder Achterbroek, met nog de oude 

bomenstructuur uit de tijd van – ja, daar 

zijn ze weer – Ot en Sien. Dit is het oude 

kampenlandschap. Akkers en weilanden 

ogen hier niet als balzalen, maar als huis-

kamers. Er is geen prikkeldraad, maar er 

staan houtwallen. De eigenaar van dit stuk 

land was baron Van Pallandt. Even verder-

op komen we langs zijn ‘nederige’ optrekje. 

Natuurmonumenten kocht dit gebied, met 

een oppervlakte van driehonderd hectare, 

in 1949 aan. In de jaren daarna barstte in 

alle hevigheid de ruilverkavelingsdrift los. 

Maar door de koop van Natuurmonumen-

ten ontsnapte dit oude kampenlandschap 

aan deze drift. 
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Favoriete loofboom
Dit Eerder Achterbroek was de tuin voor de notabele, waar hij 

zijn eigen voorkeur voor vegetatie voorrang gaf. De baron was 

bijvoorbeeld gek op eiken, dus legde hij statige lanen aan met 

zijn favoriete loofboom. Zo ontstond een uniek landschap dat 

door de mens is samengesteld. Dat klinkt heel mooi. Maar het al-

ledaagse leven op het landgoed Eerde in die tijd moet niet gero-

mantiseerd worden. Het leven was koud en nat in de winter-

maanden. De eikenlanden waar wij nu fietsen, waren in die tijd 

onbegaanbaar. Wanneer de baron in de donkere dagen het land-

goed wilde zien, werden er eikenhouten palen op de weg gelegd 

om zijn oldtimer te dragen. Nu is dat nog niet nodig. Het fietsen 

gaat goed op de droge zandpaden. 

Een ommetje
De route gaat verder door het kampenlandschap, totdat we om-

sloten worden door boswachterij Ommen. Na een kilometer of  

twee ontsnappen Ellen, Ineke en ik aan deze donkere bossen en 

staan we voor de markante havezate Eerde, waar de baron woon-

de. Nu is het een internationale school. De dames zijn hier al  

vaker geweest, zeggen ze met zekerheid bij de brug over de slot-

gracht. Maar als de route daarna rechtsaf  gaat, wordt Ineke even 

stil. De laan met oude boerderijen en ontzettend dikke eiken 

heeft ze nog nooit gezien. “Wat is het hier prachtig”, geeft ze toe. 

We komen weer uit op het fietspad langs de doorgaande weg.  

Na een kilometer is een tussenstop weer nodig. Hier is de Steile 

Oever: een stuwwal uit de laatste ijstijd met een steile oever, die 

is uitgesleten door de Regge. Afdalen naar die dode rivierarm is 

te aanlokkelijk. We stappen af  en maken een ommetje, voordat 

we in Ommen aankomen. 
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Kapitale wedstrijd
Zonder te stijgen of  dalen schampen we de 

Besthmenerberg en komen we via een zij-

weggetje de Hanzestad Ommen binnen.  

Een snelle tussenstop is gepland in de thuis-

haven van de dames. Even later gaan we 

weer op de pedalen. Onze energie is tome-

loos op de elektrische fiets. We gaan de 

Vecht over en meteen buiten Ommen ligt 

landgoed Het Laer. Als fietser kijk je vanaf  

de verharde weg de lange lanen van het 

landgoed in. Ja, daar heeft Ineke veel zon-

dagmiddagen gelopen. We fietsen door en 

komen in de dure buurt van Ommen, waar 

de kapitale optrekjes een wedstrijd lijken te 

doen met Huize Archem, Landgoed Eerde 

en Het Laer. Na het romantische Giethemer 

kerkbruggetje – over rivier de Regge – kun-

nen we de laatste energie uit de accu trek-

ken. Voor een duwtje in de rug. Het fietspad 

voor hen slingert omhoog. De beklimming 

van de Archemerberg kan beginnen...
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Overstekende schapen
Gelukkig is er een tussenstop op onze klim: 

de schaapskudde van Landschap Overijssel 

steekt over. Dat is ook weer zo enorm in de 

sfeer van Ot en Sien. Hans Hoekman moet 

de kudde met de hulp van honden bij elkaar 

houden. Vanmorgen is hij vanaf  de schaaps-

kooi vertrokken. Iedere dag loopt hij zo’n 

twintig kilometer. Hij doet dit werk met veel 

plezier, na een leven met een drukke baan. 

Hij zoekt de rust op en gaat soms bewust 

richting de paden waar wandelaars en fiet-

sers hem aanspreken. Net zoals vandaag. 

“Zo kan men zien wat Landschap Overijssel 

doet”, legt hij uit. “De schapen zorgen er-

voor dat de heide geen bos wordt.” Zo snel 

als hij kwam, zo snel is hij ook weer verdwe-

nen achter de bergrug.

Opgeladen
Na een nog een korte klim volgt de afdaling. Al snel komen we 

in het dorp Lemele, met natuurcamping De Lemeler Esch als 

finish. De accu’s zijn bijna leeg, maar de dames zijn helemaal 

opgeladen na deze dag met een hoog Ot en Sien-gehalte. 

We trekken het laatste restje energie 
uit de fietsaccu's

voor een duwtje 
in de rug
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